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A EQUIPE “CÉU AZUL” TE ESPERA DE BRAÇOS ABERTOS. 

 
TODOS OS PROFESSORES ESTÃO A DISPOSIÇÃO DE VOCÊS NOS GRUPOS DE 

ESTUDOS. CHAMEM POR ELES, TIREM SUAS DÚVIDAS E REALIZEM SUAS 
ATIVIDADES. 

 
ESTAMOS AQUI PARA E POR VOCÊS!! 

 
 

 

 



ATIVIDADES DE PORTUGUÊS – PROFª. DEBORA 

 ORIENTAÇÕES: Realizar a atividade com atenção e capricho; 

 Colocar o nome completo e a turma. 

 Nesta coletânea continuaremos com “Pronomes”. 

 HABILIDADE: EF08LP15 

 

Leia:                  

Clássicos de Verdade: Mitos e Lendas greco-romanos 

Grande parte de nossa cultura nasceu com os gregos e romanos, que nos deixaram um tesouro 
valiosíssimo - mitos, lendas, fábulas, tragédias e comédias -, cujas marcas nos acompanham até 
hoje. Reunimos aqui algumas dessas histórias, que vão deixar seus ecos em todos os séculos de 
nossa era. Às vezes elas parecem contos de fadas, outras vezes fazem lembrar um filme de 
aventura. São apenas uma pequena amostra da riqueza e da variedade daquilo que a literatura 
clássica nos deixou como legado. Essas e muitas outras histórias fazem parte da inestimável 
herança da Antiguidade Clássica. Vale a pena conhecer. 

 

Disponível em: <http://www.anamariamachado.com>. 

Questão 1 – Na passagem “[...] que nos deixaram um tesouro valiosíssimo [...]”, o pronome 
relativo “que” retoma: 
   a) (     ) “os gregos”                 b) (     ) “os romanos”c)                     (     ) “os gregos e romanos” 
 
Questão 2 – Identifique a frase em que o pronome destacado é relativo: 
a) (     ) “[...] cujas marcas nos acompanham até hoje.” 
b) (     ) “Às vezes elas parecem contos de fadas [...]” 
c) (     ) “Essas e muitas outras histórias fazem parte da inestimável herança”. 
 
Questão 3 – O pronome relativo, identificado na questão anterior, estabelece uma relação de: 
    a) (     ) lugar                         b) (     ) posse                                  c) (     ) tempo  
 
Questão 4 – No segmento “Reunimos aqui algumas dessas histórias, que vão deixar seus ecos 
[...]”, o “que” é: 
    a) (     ) um advérbio              b) (     ) uma conjunção                 c) (     ) um pronome relativo   
 
Questão 5 – Na frase “Este é o livro que mitos e lendas greco-romanos são apresentados!”, uma 
preposição deve preceder o pronome relativo “que”. Assinale-a: 
a) (     ) “em”                              b) (     ) “de”                                  c) (     ) “com” 
 
 
Leia este texto sobre o livro: 
 

“Novos Olhares sobre a Política Externa Brasileira”: 
 
_____________ as prioridades de política externa do Brasil para os próximos anos? Como 

o país pretende afirmar sua inserção na nova ordem global? Que papel pretende assumir? Qual 
imagem deve passar? Quais serão os maiores desafios a superar? 

Esta obra apresenta respostas a essas e a outras perguntas, envolvendo uma nova 
geração de diplomatas, jornalistas, professores e representantes do setor privado nos debates 
sobre os rumos da agenda internacional do país. O livro aprofunda a discussão sobre a inserção 
do Brasil na ordem global e os principais obstáculos que deverão ser enfrentados 
nos próximos anos, com análises modernas e pragmáticas, baseadas em experiências concretas, 
propositivas e desvinculadas de ideias preestabelecidas. 

 
Disponível em: <http://editoracontexto.com.br>. 



Questão 1 – O texto atende ao propósito de: 
a) (....) divulgar um livro.                                   b) (....) expor um ponto de vista. 
c) (....) dar uma notícia.                                    d) (....) apresentar um país. 
 
Questão 2 – O espaço, indicado no texto, deve ser preenchido com o pronome interrogativo: 
a) (....) Que.                                                      b) (....) Quem. 
c) (....) Quantas.                                               d) (....) Quais. 
 
Questão 3 – O pronome em destaque classifica-se como interrogativo em: 
a) (....)“Como o país pretende afirmar sua inserção na nova ordem global?” 
b) (....)“Quais serão os maiores desafios a superar?” 
c) (....)“Esta obra apresenta respostas a essas [...]” 
d) (....)“[...] e a outras perguntas, envolvendo uma nova geração de diplomatas.” 
 
Questão 4 – O termo “que” desempenha a função de pronome interrogativo na frase: 
a) (     ) “Que papel pretende assumir?” 
b) (     )  “[...] os principais obstáculos que deverão ser enfrentados [...]” 
 
Questão 5 – Sublinhe o pronome interrogativo que compõe este trecho: 

“Qual imagem deve passar? ” 
 

 
ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – PROF. JOÃO FERNANDO 

Orientações:    Leia a explicação com atenção e resolva as atividades na data determinada.  

 

Campo Temático: Números.         

Objeto de Conhecimento: Valor numérico em expressões algébricas. 

Habilidades:EF08MA06: Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico 
de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. 
 

MONÔMIO 

Monômio ou termo algébrico é toda expressão algébrica determinada por apenas um número 
real, uma variável ou pelo produto de números e variáveis. Nos monômios não se encontra o uso 

da adição ou da subtração, pelos menos explicitamente.  

Monômios:  

 

Não Monômios:  
 

Partes de um monômio 
Um monômio é dividido em duas partes, um número, que é o coeficiente do monômio e uma 
variável ou o produto de variáveis (letras), inclusive suas potências, caso existam. 

 2x → 2 é o coeficiente desse monômio e x é sua parte literal; 
 3xy2 → 3 é o coeficiente desse monômio e xy2 é sua parte literal; 
 wz → 1 é o coeficiente  desse monômio e wz é sua parte literal. 

 
Grau de um monômio 
Para um monômio com coeficientes não nulos, temos que seu grau se dará através da soma 
entre os expoentes da parte literal. 

 1/2x2y3z4 → esse é um monômio do 9º grau (2 + 3 + 4 = 9); 
 bcd → esse é um monômio do 3º grau (1 + 1 + 1+ = 3). 
 25 → esse é um monômio de grau zero (ausência da parte literal); 
 Entre os monômios 2x2, 1/3x3 e 0,5x5 o de maior grau é 0,5x5. 

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/habilidade/EF08MA06


Semelhança entre monômios 
Dois ou mais monômios são semelhantes quando suas partes literais são iguais. 

 3xy e 2/5xy são iguais, pois possuem a mesma parte literal xy; 
 0,5a3b2 e 10a3b2 são iguais, pois possuem a mesma parte literal a3b2; 
 - 4vwz, 2,3vwz e 1/3vwz são iguais, pois possuem a mesma parte literal vwz. 

 
Adicionando e/ou subtraindo monômios 
Na adição de monômios com a mesma parte literal, adicionaremos os coeficientes entre si e 
manteremos a parte literal. 

 2mn + 14mn + 5mn = 21mn (2 + 14 + 5 = 21); 
 2,5 x2y + 1,5x2y – 0,5x2y = 3,5x2y (2,5 + 1,5 – 0,5 = 3,5); 
  3/2cd3 – 1/2cd3 + 5/2cd3 = 7/2cd3 (3/2 – 1/2 + 5/2 = 7/2). 

 
 
EXERCÍCIOS 
01. Dê o grau de cada um dos seguintes monômios:  
A) 5x²                                   D) a³b²                                    G) 6abc  
B) 4x5y³                               E) 7xy                                     H) 9x³y²z5  
C) – 2xy²                              F) – 5y³m4                               I)    
 
02. Dê o coeficiente e a parte literal de cada um dos seguintes monômios:  
A) 8c                                    D) 0,5m4                                 G) – 2a³m  
B) 4xy²                                 E) – x²y³                                  H) abc  
C) – 5ax                               F) – 3x5am²                             I) – am 
 
03. Calcule as adições de monômios:  
A) (+7x) + (- 3x)                 D) (- 2m) + (- m)                     G) (+ 5x) + (- 5x)  
B) (- 8x) + (+ 11x)              E) (+ 5a²) + (- 3a²)                  H) (+ 6a) + (- 4a)  
C) (- 2y) + (- 3y)                 F) (+ 2x) + (- 8x)                     I) (- 5a) + (+ a)  
 
04. Calcule as subtrações de monômios:  
A) (+ 8x) – (- 3x)                D) (- 5x) – (- 11x)                   G) (- 6y) – (- y)  
B) (+ 7y) – (+ 7y)               E) (- 3a) – (+ 4a)                    H) (- 6x) – (- x)  
C) (+ 2n) – (+ 5n)               F) (- m) – (- m)                        I) (+ 4x³) – (- 2x³)  
 
05. Reduza os termos semelhantes:  
A) 7x – 5x + 3x                                   E) ab – ab + 5ab  
B) 2y – y – 10y                                   F) 4x³ - x³ + 2x³  
C) 4a + a – 7a                                    G) 10x – 13x – x   
D) x² + x² - 2x²                                    H) 8x – 10x + 4x 
 
 
 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – PROFª. SIMONE 

                                                              
 
                                                              Composição do ar 
O ar atmosférico é constituído por uma mistura de diversos gases, como o nitrogênio, oxigênio, 
gás carbônico e gases nobres. O oxigênio e o nitrogênio são os gases mais abundantes, sendo 
que os outros gases são encontrados em quantidades menores. Além dos gases citados, o ar 

Objetivos de aprendizagem 

Reconhecer que o ar existe, identificando fatores que constatem sua presença 
Habilidade (EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua 
composição, e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição. 
 



atmosférico também apresenta vapor de água (cuja quantidade depende de alguns fatores como 
clima, temperatura e local), que se apresenta na forma de neblina, nuvens e chuva. No ar 
também encontramos em suspensão poluentes, poeira, cinzas, microrganismos e pólen. 
O oxigênio (O2) presente no ar atmosférico é de extrema importância para a manutenção da vida 
no planeta, pois ele é o gás utilizado na respiração de todos os seres vivos e também é 
necessário para que ocorra a combustão. Calcula-se que o ar atmosférico seja composto por 
aproximadamente 21 % de oxigênio.   
O nitrogênio (N2) compõe aproximadamente 78% do ar atmosférico, e é de extrema importância 
para todos os seres vivos, pois participa da formação de diversas moléculas orgânicas 
necessárias para o seu metabolismo. De todos os organismos vivos, apenas alguns 
microrganismos são capazes de captar o nitrogênio (ciclo do nitrogênio). 
O gás carbônico (CO2) é encontrado em proporções muito pequenas na atmosfera, contribuindo 
com apenas 0,03% da composição do ar. É um gás de extrema importância para a realização da 
fotossíntese pelos vegetais, e é liberado para a atmosfera através da combustão e também pela 
respiração dos animais. 
Dentre os gases nobres que fazem parte da composição do ar podemos citar: argônio (Ar), 
neônio (Ne), radônio (Rn), hélio (He), criptônio (Kr) e xenônio (Xe), sendo que eles compõem 
cerca de 0,93% do ar atmosférico.  
O vapor de água que também participa da composição do ar provém da evaporação das águas 
de rios, mares e lagos, respiração dos seres vivos, transpiração das plantas, evaporação da água 
do solo e evaporação da água de dejetos (fezes e urina de animais). 

 
 
Efeito Estufa 
O efeito estufa é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os 
quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. 
Esse processo é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, garantido o 
calor necessário. Sem ele, certamente nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres 
vivos seria afetada. 
 
Como ocorre o efeito estufa? 
Quando os raios solares atingem a superfície terrestre, devido a camada de gases de efeito 
estufa, em torno de 50% deles ficam retidos na atmosfera. A outra parte, atinge a superfície 
terrestre, aquecendo-a e irradiando calor 
Os gases de efeito estufa podem ser comparados a isolantes, pois absorvem parte da energia 
irradiada pela Terra. 
O que acontece é que nas últimas décadas a liberação de gases de efeito estufa, em virtude de 
atividades humanas, aumentou consideravelmente. 
Com esse acúmulo de gases, mais quantidade de calor está sendo retida na atmosfera, 
resultando no aumento de temperatura. Essa situação dá origem ao aquecimento global. 
 



 
 
Os principais gases de efeito estufa são: 

 
Vapor de água (H2O): encontrado em suspensão na atmosfera. 
Monóxido de Carbono (CO): gás incolor, inflamável, inodoro, tóxico, produzido pela queima em 
condições de pouco oxigênio e pela alta temperatura do carvão ou outros materiais ricos em 
carbono. 
Dióxido de Carbono (CO2): expelido pela queima de combustíveis utilizados em veículos 
automotores à base de petróleo e gás, da queima de carvão mineral nas indústrias, e da queima 
das florestas. 
Clorofluorcarbonos (CFC): composto formado por carbono, cloro e flúor, proveniente dos 
aerossóis e do sistema de refrigeração. 
Óxido de Nitrogênio (NxOx): conjunto de compostos formados pela combinação de oxigênio 
com o nitrogênio. É usado em motores de combustão interna, fornos, estufas, caldeiras, 
incineradores. 
Dióxido de Enxofre (SO2): é um gás denso, incolor, não inflamável, altamente tóxico, formado 
por oxigênio e enxofre.  
Metano(CH4): gás incolor, inodoro e se inalado é tóxico. É expelido pelo gado, ou seja, na 
digestão dos animais herbívoros, decomposição de lixo orgânico, extração de combustíveis, 
dentre outros. 
Fenômenos Naturais 
A primeira questão a ser esclarecida sobre o tema é que não se deve confundir fenômenos 
naturais com desastres naturais. 
Por uma questão cultural, as pessoas associam a palavra “fenômeno” a episódios grandiosos, 
que possuem a condão de trazer grandes consequências, como ciclones, terremotos, vulcões, 
maremotos e tantos outros. 
Grande parte daquilo que o senso comum entende como fenômeno natural é, na verdade, um 
desastre natural. O importante a salientar é que todo desastre natural é um fenômeno natural. 
Fenômenos naturais são todos os eventos da natureza. Assim como a chuva, a transformação 
de uma lagarta em borboleta ou o nascimento de um bebê urso na Coreia do Norte faz parte 
desse conceito. 
 
 



Fenômeno natural e fenômeno artificial 
As relações e as diferenças entre fenômenos naturais e artificiais são bem fáceis de entender. 
Apenas para reforçar o conceito, o fenômeno é um evento que pode ser identificado, observado, 
descrito e explicado. 
O fenômeno artificial é todo aquele provocado pela ação do homem. A luz elétrica, a roda que 
move veículos, a internet, todos são exemplos de fenômenos artificiais. 
O nascimento de um novo ser humano é um fenômeno natural, mas pode ser induzido 
artificialmente, através de um processo cirúrgico. Na verdade, o homem desenvolveu técnicas 
para fertilização e fecundação artificial. O curso de um rio é um fenômeno natural, mas o homem 
constrói barragens e muda esse curso de modo a atender suas próprias necessidades, gerando 
energia ou levando água a regiões secas, melhorando a qualidade de vida das populações locais.  
Fenômenos naturais – Exemplos de maravilhas da natureza e espetáculos assustadores 
Enquanto o homem persegue sua própria consciência, a natureza segue proporcionando 
fenômenos maravilhosos e espetáculos assustadores. 
 
1 – Vulcões 
Os vulcões são estruturas geológicas através das quais substâncias do interior da terra são 
expelidas por meio de uma abertura. 
As fendas são abertas pela atividade vulcânica no interior da terra rompendo o bloqueio de 
rochas mais frágeis, lançando magma, cinzas e gazes no exterior. 
2 – Neve 
A neve é um fenômeno natural capaz de construir paisagens ao mesmo tempo fascinantes e desoladoras. 
Acontece quando a temperatura está mais de 20 graus abaixo de zero, o que faz com que se formem 
cristais nas nuvens, que se juntam no percurso até o solo e voltam a ficar congelados. 
3 – Raios 
Os raios fazem parte do pacote de eventos assustadores. Trata-se de uma descarga de energia, que 
chega a atingir 125 milhões de volts, lançada na terra, capaz de produzir grandes estragos, como abrir 
valas no chão. 
4 – Terremotos 
Os terremotos estão na categoria dos fenômenos naturais mais temidos pelo homem, capazes de arrasar 
cidades inteiras. 
São acarretados por uma falha geológica, decorrente da movimentação das placas tectônicas e da 
deformação das rochas. Além dos tremores, o terremoto pode abrir fendas na terra. 
5 – Tsunami 
Trata-se de um fenômeno originado por erupção vulcânica, terremoto ou outro evento natural, que provoca 
um movimento de água, formando uma onda que pode se movimentar por milhares de quilômetros. 
Eventualmente, encontro a costa e as ondas de pouco mais de um metro se transformam em gigantes que 
podem superar os 30 metros. 
6 – Pororocas 
A pororoca é o fenômeno causado pelo encontro do Rio com o mar, cuja principal característica é o 
estrondo do choque entre as duas massas de água e a formação de ondas. 

 
Atividade 
 

1- Observe o gráfico. Ele representa a composição de 100 litros de ar seco na troposfera. 

 
- Quadrados pintados de cinza escuros: 78% de um tipo de gás. 
- Quadrados brancos: 21% de outro gás. 
- O único quadrado cinza: menos de 1% de um grupo de outros gases.  
 

2 - Sobre os tipos de gases e sua quantidade em relação a 100 litros de ar, podemos afirmar 
que: 

https://1.bp.blogspot.com/-VEVJkTy2GQE/V-6Bmm4W3vI/AAAAAAAADTY/u2zPlEIXwao-PzxlCETrtitCYHrKlEszwCK4B/s1600/capture-20160930-121504.png


A ) o gás em menor quantidade é o gás oxigênio. 
B ) o gás em maior quantidade é o gás nitrogênio. 
C ) o gás em maior quantidade é o gás carbônico. 
D ) o gás em maior quantidade é o gás oxigênio. 

 
3 -  Veja a charge abaixo. 

 

 
 

Ela mostra que o equilíbrio da atmosfera (a camada de ar que envolve a Terra) foi alterado pela 
ação do homem. Podemos dizer que os gases que provocam o aquecimento global são: 

A) o gás metano e o gás carbônico. 
B) o gás oxigênio e o metano. 
C) o gás carbônico e o oxigênio. 
D) o gás carbônico e o nitrogênio. 
 

3 - O que é o efeito estufa e qual sua importância para a vida em nosso planeta? 
 

4 - Ao longo do tempo sofremos com a destruição da camada de ozônio, desencadeada 
principalmente pelo processo de desenvolvimento industrial, liberando substâncias que a 
degradaram. Qual a importância da camada de ozônio para nosso planeta? 
 

 

 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PROFª. FERNANDA 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
▪ Leia o texto para responder as atividades. 
(EF08HI04/ES) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na 
Europa e no mundo, considerando a importância da Revolução Francesa em diversos processos históricos 
ocorridos no Brasil e no Espírito Santo nesse período e posteriormente, guiados pelas ideias diseminadas 
durante esse acontecimento histórico. 

 

 

Em 26/08/1789, a Assembleia Nacional aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão.  
DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO: 26/08/1789  
Artigo 1. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. (...)  
Artigo 2. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e 
imprescritíveis do homem. Esses direitos são: a liberdade, a prosperidade, a segurança e a 
resistência à opressão. 

https://3.bp.blogspot.com/-e8jk14eEPYc/V-6D9s6QvbI/AAAAAAAADTw/yGp24aQ36d4A1GKR5qFK0A5ecMjlFxauQCK4B/s1600/capture-20160930-122513.png


Artigo 3. Princípio de toda soberania reside essencialmente na nação; nenhum corpo, nenhum 
indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. (...)  
Artigo 4. A liberdade significa que se pode fazer tudo, desde que não prejudique o outro. (...) 
 Artigo 6. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, 
pessoalmente ou pelos seus representantes, na sua formação - Ela tem que ser a mesma para 
todos, quer seja protegendo, quer seja punindo. (...)  
Artigo11. A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos 
do homem; todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo pelo 
abuso dessa liberdade nos casos determinados pela lei.  
 
ATIVIDADES 
1) Segundo o documento, quais são os direitos naturais e imprescritíveis do homem?  
 
2) Segundo o texto (Art. 11), alguém pode proibir o outro de expressar seu pensamento ou 
opinião? Justifique sua resposta. 
 
3) Você acha que as ideias e princípios deste documento já estão plenamente aplicados em nossa 
sociedade? Por quê?  
 
4) Você pode expressar suas opiniões na sociedade em que você vive? Justifique sua resposta. 
 
 

 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – PROFª. KERLE  

HABILIDADES: 

(EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da ascensão dos Estados Unidos 
da América no cenário internacional em sua posição de liderança global e na relação com a China e o Brasil.  

 

Economia da América 

A América é um continente muito rico, embora grande parte de seus recursos ainda permaneçam 

inexplorados.  No entanto, esta riqueza encontra-se repartida de maneira desigual, tanto no interior 

de cada país, quanto no conjunto do continente. Os Estados Unidos e o Canadá, por exemplo, 

apresentam uma economia avançada e muito industrializada, enquanto grande parte da América 

Latina permanece em situação de subdesenvolvimento e dependência comercial e financeira.  Os 

Estados Unidos, com enormes recursos minerais e energéticos, agricultura especializada, apurada 

tecnologia e avançada indústria, controlam os mercados mundiais de importantes produtos 

agrícolas, minerais e industrializados. Da mesma forma, o "colosso do Norte" exerce tutela 

econômica sobre muitos países latino-americanos cujo comércio exterior baseia-se na troca de 

matérias-primas (agrícolas e minerais) por produtos industrializados. 

A atividade agropecuária apresenta níveis de desenvolvimento semelhantes no Canadá e nos 

Estados Unidos, embora a produção seja muito maior neste último país, devido tanto ao clima 

temperado que domina a maior parte de seu território quanto à qualidade dos solos, ricos em 

matéria orgânica, e ao caráter industrial das plantações, extensas e muito mecanizadas. 

Destacam-se, sobretudo, as grandes plantações de trigo (que proporcionam colheitas de primavera 

e de inverno), milho, algodão e, em menor escala, aveia, cevada, arroz, leguminosas, linho, soja, 

tabaco, hortaliças, frutas etc. 

Os rebanhos de ovinos e suínos alcançam grande rendimento nas fazendas americanas e 

canadenses, embora os maiores índices de produtividade pertençam ao gado bovino, criado de 

forma industrial no sudeste do Canadá e nas regiões centro, noroeste e sudeste dos Estados 



Unidos. A silvicultura e a pesca também constituem importantes fontes de matérias-primas para a 

indústria e para as exportações de ambos os países. 

Já na América Latina, as profundas distorções existentes na estrutura da propriedade agrária e as 

técnicas agrícolas antiquadas constituem sério entrave ao desenvolvimento e à diversificação da 

atividade agropecuária, o que obriga quase todos os países a importar grande quantidade de 

produtos alimentícios.  O México, que exporta algodão e sisal, produz grandes safras de trigo, 

milho e outros cereais. Na América Central e nas ilhas do Caribe há grandes plantações de café, 

banana, cana-de-açúcar, cacau, tabaco, linho, soja, algodão e milho. 

As lavouras de produtos tropicais e de cereais também se estendem por vastas regiões do Brasil, 

Colômbia e Venezuela, enquanto a pecuária, principalmente bovina, ovina e equina, atingiu grande 

desenvolvimento nos campos do Brasil, Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile e Uruguai. As 

colheitas de cereais do sul do Brasil e da Argentina encontram-se entre as mais importantes do 

mundo.                              https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Continentes/America/content4.php 

1.Quais os países da América apresentam uma economia avançada e muito industrializada a 

atividade industrial?  

2.Escreva as características da economia dos países do Canadá e Estados Unidos em relação a 

America Latina?  

3.Qual é o nível de desenvolvimento tecnológico da maioria dos países latino-americanos? 

4.De acordo com o texto descreva a economia do Brasil? 

 

ATIVIDADES DE INGLÊS – PROFª. BRAULIA 

 

Orientações 

Realizar a atividade com atenção. 

  

HABILIDADES:(EF08LI09) Avaliar a própia produção escrita e a de colegas, com base no contexto 

de comunicação. 

 

TEMA: Adjetivos possessivos 

01-Leia com atenção:                                                  

 

 

 

 

 

https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Continentes/America/content4.php


 

02- Observe as figuras e complete as frases com o adjetivo possessivo correto: 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-Agora passe as frases da atividade (2) para o português: 

 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFª. ALINNE 

     Habilidades: Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios 
que façam parte do contexto social dos estudantes, valorizando o trabalho coletivo e o 
protagonismo, por meio de atividades lúdicas e criativas. 
 

BASQUETE 
     Em 1891, o longo e rigoroso inverno de Massachussets (EUA) tornava impossível a prática de 
esportes ao ar livre. Foi então que o diretor do Colégio Internacional da Associação Cristã de 
Moços (ACM), convocou o professor canadense James Naismith, e confiou-lhe uma missão: 
pensar em algum tipo de jogo sem violência que estimulasse seus alunos durante o inverno, mas 
que pudesse também ser praticado no verão em áreas abertas e de forma coletiva. O nome vem 
do inglês basketball, que significa literalmente "bola no cesto". 
 

REGRAS 
 1. Cada partida tem duração de 40 minutos, sendo dividida em quatro tempos (quartos) de 10 
minutos. Em caso de empates ao final do jogo, são permitidas prorrogações de 5 minutos.  
      2. O jogo começa quando um dos árbitros lança a bola para cima. A bola será, então, disputada 
pelos jogadores que se encontram no círculo central a partir do momento em que ela atingir o 
ponto mais alto de sua trajetória.  
     3. O manejo da bola deve ser feito somente com as mãos. É proibido, entretanto, caminhar com 
ela em mãos por mais de dois passos. Deslocamentos maiores com a bola devem ser feitos 
quicando-a continuamente. 
    4. A cesta (ponto) é feita quando a bola atravessa o cesto adversário. Cada cesta de campo vale 
2 pontos. Quando é feita antes da linha dos 3 pontos, vale, obviamente, 3 pontos. Por fim, um 
cesto de lance livre tem o valor de 1 ponto.  



    5. É permitido a um jogador cometer no máximo 5 faltas. A partir disso, ele será eliminado da 
partida em questão.  
    6. Regra dos 24 segundos: A equipe com a posse de bola tem 24 segundos para levar a bola ao 
cesto da equipe adversária e tentar lançá-la.  
    Cada jogador de um time é classificado em uma posição. Há cinco posições em um time 
tradicional: 

     Posição dos Jogadores  Armador - Esse jogador é, em geral, o melhor driblador e melhor 
passe de bola do time. 

        Lançador - Geralmente o melhor arremessador do time. Esse jogador defende o armador e 
se move em torno da quadra para tentar ganhar espaço e fazer um arremesso que não seja 
bloqueado pelo oponente; 

        Ala/pivô - O ala/pivô fica geralmente próximo da cesta e se movimenta para se desmarcar e 
receber a bola em condições de um arremesso intermediário. Eles são também muito habilidosos 
com rebotes; 

        Ala/lateral - o extremo é em geral o jogador mais versátil do time, possuindo equilíbrio entre 
as várias habilidades.                      

        Pivô - também chamado de central, costuma ser o jogador mais alto do time. O papel do 
central é estabelecer uma posição próxima à cesta, permitindo-lhe um arremesso fácil. Na defesa, 
ele tenta bloquear os arremessos e pegar os rebotes                         
 

QUADRA 
         A quadra de Basquetebol mede 28 metros de comprimento por 15 metros de largura, 
medidas a partir da borda interna das linhas. 
                                                        
                                                           Responda                          
                   -  Assinale apenas uma alternativa nas questões abaixo: 
 
         1. Sobre o basquete, a firmação FALSA está na alternativa: 
          a) O basquetebol é um esporte coletivo praticado entre duas equipes.  
          b) Ele é jogado com uma bola, onde o objetivo é inseri-la no cesto fixo que está localizado 
nas extremidades da quadra. 
          c) Atualmente, o basquetebol é um dos jogos olímpicos mais populares no mundo.  
          d) Ganha a equipe que fizer o maior número de gols. 
 
 
           2. O Basquetebol foi inventado pelo professor James Naismith no ano de 1891 em 
Massachusetts, EUA. O que motivou a criação do basquete foi: 
           a) incentivar um jogo que não fosse com os pés. 
           b) substituir esportes violentos como o futebol americano.  
           c) introduzir um jogo com maior grau de dificuldade para os alunos. 
           d) possibilitar a prática de um jogo estimulante durante o inverno. 
 
            3. O jogo oficial do basquete está dividido em 4 tempos, sendo:  
            a) 10 minutos para cada.                                b) 15 minutos para cada. 
            c) 20 minutos para cada.                                d) 25 minutos para cada. 
 
           4. O professor Naismith ao inventar o basquete e suas principais regras, ele quis 
ressaltar no jogo um aspecto: 
          a) preciso.                    b) coletivo.                   c) técnico.                       d) individual.  
 
 
ATIVIDADES DE ARTE – PROFª. TAINARA 

Habilidade: (EF69AR31-06/ES) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões 
da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética, percebendo a 
formação da arte brasileira na identidade do povo que constitui essa nação. 



 
ARTE MEDIEVAL 

A arte medieval é aquela que foi produzida durante o período da Idade Média (século V ao XV). 
Com as principais produções no campo da arquitetura, pintura e escultura, a arte medieval se 
destacou pela construção de igrejas, catedrais e palácios. 

Tendo florescido na Europa durante a Idade Média, os vitrais foram amplamente utilizados na 
ornamentação de igrejas e catedrais, uma vez que o efeito da luz do sol que, por eles, penetrava, 
conferia uma maior imponência e espiritualidade ao ambiente, efeito reforçado pelas imagens 
retratadas, em sua maioria cenas religiosas. 

                                     

ATIVIDADE 1 

De acordo com a obra acima representando a arte medieval o vitral, desenhe em seu caderno uma 
mandala e faça uma linda colagem com materiais diversos. Capriche! 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_(edif%C3%ADcio)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz_solar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritualidade

